
BENVINGUTS

GUIA DE LA TEVA 
ARRIBADA AL CED

http://ced.uab.es/


ced.uab.es

SALUTACIÓ DE
BENVINGUDA

Benvinguts al Centre d’Estudis Demogràfics (CED), un 
centre de recerca i formació en demografia situat en un 
entorn immillorable, a 25 minuts en transport públic 
del centre de Barcelona, en el campus de la UAB, els 
avantatges del qual gaudeix.

En aquesta guia pràctica trobareu informació d’utilitat 
que us servirà durant els primers dies d’estada per 
conèixer el nostre centre i el seu entorn. Desitjo que 
també us faciliti la gestió dels tràmits administratius que 
la vostra estada requereix.

El CED es un centre de recerca amb un ambient familiar 
i agradable on hi trobaràs l’ajuda que et proporcionarà el 
personal de suport a la recerca i el personal investigador.“

Albert Esteve Palós

Director del CED

“
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BREU HISTÒRIA
DEL CED

1984 Creació del Centre d’Estudis Demogràfics.  
Seu a Barcelona.

1985 I Jornades de Població.

1987 Trasllat a la nova seu del campus de la UAB.
Congrés Hispano-Luso-Italià de Demografia Històrica a Barcelona.

1988 1a promoció Curs de postgrau en Mètodes i tècniques per a l’estudi 
de la població (MTEP).

1993 Workshop de la IUSSP a Barcelona sobre Factors clau de la 
Població Mundial.

1994 Inici del Doctorat en Demografia.
Nou edifici de 1200 m2 al campus de la UAB.

1995 1er Grup de Recerca Consolidat Estudis Històrics de la Població 
de Catalunya (GEHPC) dirigit per Anna Cabré.

1996 Inici del programa ALFAPOP.

2000 Defensa 1a tesi doctoral del programa 
de Demografia.

2003 Distinció Generalitat de Catalunya a Anna Cabré. Creu de 
Sant Jordi (2005).

2004 Distinció del Programa de Doctorat en Demografia amb la Menció 
de Qualitat.

2005 2on Grup de Recerca Consolidat Grup d’Estudis Demogràfics i 
de Migracions (GEDEM) dirigit per Andreu Domingo i Valls.

2006 Inici Màster en Estudis Territorials i de la Població (itinerari Demografia).

2007 1a promoció de l’European Doctoral School of Demography (EDSD). Seu al CED els cursos 
2011-12 i 2012-13.

2008 Congrés EAPS European Population Conference: “Migration and Migrants in Europe” a 
Barcelona.

2009 3er Grup de Recerca Consolidad Grup de Recerca en Demografia i Famílies (DEMFAMS) 
dirigit per Albert Esteve i Palós.
1a projecte Starting Grant (ERC): Towards a Unified Analysis of World Population: 
Family Patterns in Multilevel Perspective (WORLDFAM), dirigit per Albert Esteve i Palós.

2010 1a projecte Advanced Grant (ERC): Five Centuries of Marriages (5CofM), dirigit per Anna 
Cabré.

2014 Celebració del 30è aniversari del CED.

2015 Nou director del CED, Albert Esteve i Palós.

2016 Nova imatge corporativa.

2017 Obtenció de la qualificació A auditoria centres CERCA.

2020 1er projecte Consolidator (ERC): Healthy lifespan inequality: Measurement, trends and 
determinantse (HEALIN), Iñaki Permanyer Ugartemendia.

2021 1er investigador ICREA al CED, Iñaki Permanyer Ugartemendia.

La primera seu del CED 
es trobava en aquest 
antic palauet del carrer 
Pomaret de Barcelona.

Anna Cabré, directora 
del CED des de 1984 fins 
2015 i actual directora 
honorària.

http://ced.uab.es/
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ORGANIGRAMA I
ÒRGANS DE GOVERN

DIRECTOR

EQUIP DE
DIRECCIÓ

SUPORT
A LA RECERCA

Gerència

RECERCA
Direcció i

Sotsdirecció

Gestió,
Transferència i

Difusió de la
Recerca

PROGRAMES
DOCENTS

Administració
Gestió Econòmica
Infraestructura

Banc de
Dades i

Informàtica

Biblioteca i
Centre

Documentació

GRUPS DE RECERCA

TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT / DEMOGRAFIA APLICADA

Famílies, desigualtat 
i canvi social

Globalització, 
migracions i espai

Salut 
i envelliment

Albert Esteve Palós
Director del CED

Andreu Domingo Valls
Sost-director del CED 

Hermínia Pujol Estragués
Gerent del CED

http://ced.uab.es/
http://ced.uab.es/sobre-el-ced/organs-de-govern/
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Ruth Pastor LLaudet
Ruth Pastor Llaudet, a l’entrada principal del CED s’ocupa del manteniment de 
l’edifici i del material fungible, també de la prevenció de riscos laborals (revisions 
mèdiques, ergonomia, emergències…) i de la missatgeria entre altres tasques de la 
secretaria del CED.

Secretaria (planta 0)
 +34 93 581 30 60 (226)
ruth@ced.uab.es

Eulàlia Camps Vidal
Eulàlia Camps Vidal s’ocupa dels estadants temporals, també dels viatges 
professionals i de la difusió de la recerca (web, butlletins, xarxes socials, atenció als 
mitjans…).

Despatx E2/105 (planta 1)
+34 93 581 30 60 (229)
ecamps@ced.uab.es

Soco Sancho Valverde
Soco Sancho Valverde s’ocupa de l’atenció dels alumnes dels programes docents, tant 
de la UAB en els que participa el CED com dels que organitza el propi centre.

Despatx E2/002 (planta 0)
+34 93 581 30 60 (224)
ssancho@ced.uab.es

Xavi Ruiz Vilchez
Xavier Ruiz Vilchez s’ocupa del suport informàtic (correu electrònic, ordinadors, 
impressores, connexions…).

Despatx E2/-111 (planta -1)
+34 93 581 30 60 (213)
xruiz@ced.uab.es

Inés Brancós Coll
Inés Brancós Coll s’ocupa de donar suport al personal investigador que vulgui 
presentar-se a convocatòries de recerca d’àmbit nacional o a ajuts per a contractació 
de personal investigador en formació o postdoctoral. 

Despatx E2/007 (planta 0)
+34 93 581 30 60 (220)
ibrancos@ced.uab.es

Teresa Antònia Cusidó Vallverdú
Teresa Antònia Cusidó s’encarrega de les convocatòries competitives de l’àmbit 
internacional, tant en el cas de projectes de recerca, com a ajuts a la contractació.

Despatx E2/008 (planta 0)
+34 93 581 30 60 (219)
tacusido@ced.uab.es

QUI ET REBRÀ QUAN
ARRIBIS AL CED?

http://ced.uab.es/
mailto:ruth%40ced.uab.es?subject=
mailto:ecamps%40ced.uab.es?subject=
mailto:ssancho%40ced.uab.es?subject=
mailto:xruiz%40ced.uab.es?subject=
mailto:ibrancos%40ced.uab.es?subject=
mailto:tacusido%40ced.uab.es%20?subject=
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La investigació del CED s’estructura en 3 grups de recerca demogràfica i 1 àrea de demografia aplicada. Cada 
grup aplega diferents línies d’investigació. Cada línia  està formada per investigadors principals, investigadors/
es, personal d’investigació en formació i personal de suport a la recerca.
Els grups i línies d’investigació del CED les encapçalen el personal investigador següent:

FECUNDITAT I LLARS
Albert Esteve Palós

+34 93 581 30 60 (229)
aesteve@ced.uab.es

GENERACIONS I CURS DE VIDA
Sergi Vidal

+34 93 581 30 60 (236)
svidal@ced.uab.es

EDUCACIÓ I TREBALL
Pau Miret Gamundi

+34 93 581 30 60 (228)
pmiret@ced.uab.es

GÈNERE I DESIGUALTAT
Mariona Lozano

+34 93 581 30 60 (243)
mlozano@ced.uab.es

USOS DEL TEMPS
Marc Ajenjo

+34 93 581 30 60 (235)
majenjo@ced.uab.es

DEMOGRAFIA HISTÒRICA
Joana M. Pujadas 
Mora

+34 93 581 30 60 (239)
jpujades@ced.uab.es

POBRESA, INFÀNCIA I FAMÍLIES
Alba Lanau

+34 93 581 30 60 (236)
alanau@ced.uab.es

ESTRATIFICACIÓ SOCIAL
Diederik Boertien

+34 93 581 30 60 (238)
dboertien@ced.uab.es

Montse Solsona
+34 93 581 30 60 (219)
msolsona@ced.uab.es

Joan Garcia
+34 93 581 30 60 (248)
jgarcia@ced.uab.es

FAMÍLIES, DESIGUALTAT I CANVI SOCIAL 

GRUPS DE RECERCA I
LÍNIES D’INVESTIGACIÓ

http://ced.uab.es/
mailto:aesteve%40ced.uab.es?subject=
http://ced.uab.es/linies-recerca/fecunditat/
mailto:svidal%40ced.uab.es?subject=
mailto:pmiret%40ced.uab.es?subject=
http://ced.uab.es/linies-recerca/usos-del-temps/
mailto:mlozano%40ced.uab.es?subject=
mailto:majenjo%40ced.uab.es?subject=
http://ced.uab.es/directori/albert-esteve-palos/
mailto:jpujades%40ced.uab.es?subject=
mailto:alanau%40ced.uab.es?subject=
http://ced.uab.es/linies-recerca/genere-i-divorci/
mailto:dboertien%40ced.uab.es?subject=
mailto:msolsona%40ced.uab.es?subject=
mailto:jgarcia%40ced.uab.es?subject=
http://ced.uab.es/directori/albert-esteve-palos/
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SALUT I ENVELLIMENT

MIGRACIONS I INTERCULTURALITAT

Andreu Domingo Valls
+34 93 581 30 60 (231)
adomingo@ced.uab.es

MIGRACIONS INTERNES, LOCALITZACIÓ 
ESPACIAL DE LA POBLACIÓ I 
DESPOBLACIÓ RURAL

Joaquín Recaño Valverde
+34 93 581 30 60 (234)
jrecano@ced.uab.es

DEMOGRAFIA DE L’HABITATGE
Juan Antonio Módenes 
Cabrerizo

+34 93 581 30 60 (217)
jamodenes@ced.uab.es

 
DESIGUALTATS EN SALUT

Iñaki Permanyer 
Ugartemendia

+34 93 581 30 60 (244)
ipermanyer@ced.uab.es

SALUT, MORTALITAT I CAUSES DE MORT 

Amand Blanes Llorens
+34 93 581 30 60 (241)
ablanes@ced.uab.es

IMMIGRACIÓ INTERNACIONAL I 
TERRITORI

Jordi Bayona
+34 93 581 30 60 (232)
jbayona@ced.uab.es

CANVI URBÀ I MOBILITAT 
RESIDENCIAL

Antonio López-Gay
+34 93 581 30 60 (240)
tlopez@ced.uab.es

CURA DE LA GENT GRAN
Jeroen Spijker

+34 93 581 30 60 (218)
jspijker@ced.uab.es

ENVELLIMENT I SOCIETAT

Elisenda Rentería
+34 93 581 30 60 (251)
erenteria@ced.uab.es

GLOBALITZACIÓ, MIGRACIONS I ESPAI

GRUPS DE RECERCA I
LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 

http://ced.uab.es/
mailto:adomingo%40ced.uab.es?subject=
mailto:ipermanyer%40ced.uab.es?subject=
http://ced.uab.es/linies-recerca/usos-del-temps/
mailto:ablanes%40ced.uab.es?subject=
mailto:jbayona%40ced.uab.es?subject=
mailto:jspijker%40ced.uab.es?subject=
mailto:erenteria%40ced.uab.es?subject=
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BASES DE DADES,
LA BIBLIOTECA I FORMACIÓ

BASES DE DADES

Per temes relacionats amb bases de dades i enquestes de població, adreceu-vos a:

Teresa Menacho Montes
Responsable Banc de dades i informàtica 

Despatx E2/201 Sala d’Informàtica (planta 2)
 +34 93 581 30 60 (245)
  tmenacho@ced.uab.es

Tota la informació relativa a la  normativa de confidencialitat de les dades i el dret a imatge la podeu trobar al 
procediment P03.3 sobre Protecció del Dades del Sistema de Qualitat del CED (Intranet del CED/1. Sistema 
de Qualitat).

LA BIBLIOTECA I EL SERVEI DE DOCUMENTACIÓ

Única existent a Espanya especialitzada en demografia i estudis de població.
• Estadístiques sobre la població espanyola des de 1860
• 10715 volums en format paper
• 82 publicacions seriades

Candi Abella Álvarez
Bibliotecària

planta -1
 +34 93 581 30 60 (216)
  cabella@ced.uab.es

QUÈ FEM // 07

SEMINARIS I CONFERÈNCIES

El CED organitza seminaris de recerca i conferències mensuals adreçades al personal investigador i en 
formació. 
Els seminaris i conferències del CED tenen la consideració també d’activitats formatives per als doctorands/es.
Se celebren de preferència els dijous a les 12:00 hores a la Sala Àngels Torrents del CED.*

CONGRESSOS I ESDEVENIMENTS FORA DEL CED

El personal investigador interessat en participar en congressos cal que sol·liciti l’autorització al responsable 
del seu grup de recerca i autorització pel finançament a la gerent del CED mitjançant l’imprès P11 1.1 007 - 
Autorització de despesa (Intranet/1.Sistema de Qualitat/Procediment 11. Gestió Unitat de Comptabilitat/
Documents de suport al procés).*

CURSOS D’IDIOMES

Cursos intensius i extensius d’iniciació i perfeccionament de català i castellà durant el curs acadèmic al Servei 
de Llengües de la UAB situat al mateix campus universitari.
Pots consultar la informació sobre els cursos del Servei de Llengües: 

 UAB Idiomes

Horari d’atenció al públic: 
De dilluns a dijous 
9:00 a 14:00h i 15:00h a 19:30h.
Divendres 
9:00 a 14:00 i 15:00h a 18:00h.

*VEURE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN EL PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19

http://ced.uab.es/
http://www.uab.cat/web/uab-languages-campus-1345709204777.html
http://www.uab.cat/web/uab-languages-campus-1345709204777.html
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QUINS TRÀMITS ET CALDRAN FER
PER INICIAR LA TEVA ESTADA AL CED? 

INFORMACIÓ PRÀCTICA // 08

ABANS D’ARRIBAR AL CED (TRÀMITS

LEGALS EN EL PAÍS D’ORIGEN)

Amb la documentació d’acceptació de l’estada i/o de 
l’admissió al programa de doctorat de Demografia si 
és el cas, que faciliten tant el CED com la UAB, s’ha 
d’iniciar la sol·licitud de visat en l’oficina consular 
espanyola del país d’origen o del país en què es tingui 
residència legal.
La Llei d’estrangeria està en contínua renovació, 
per això és molt important que els futurs estadants 
del CED es posin en contacte amb la Soco 
Sancho responsable de Programes docents i de 
formació,abans de la seva arribada perquè els pugui 
informar sobre possibles canvis en la llei .

QUAN ARRIBIS AL CED (TRÀMITS

LEGALS A L’ARRIBADA)

1.TRÀMITS PER A INVESTIGADORS O 
ESTUDIANTS DE LA UE 

El personal investigador ciutadà de la Unió Europea 
no necessita fer cap tràmit administratiu abans 
d’arribar a l’Estat espanyol.
Si s’ha de residir més de tres mesos cal sol·licitar 
obligatòriament la inscripció al Registre Central 
d’Estrangers, on obtindran un certificat de registre i 
un número d’identificació d’estranger (NIE).
Cal fer el registre personalment a la comissaria de la 
Policia Nacional a la ciutat de residència.

 Administració públiques

LA DOCUMENTACIÓ QUE HAN 
D’APORTAR ÉS LA SEGÜENT:
• 2 còpies del formulari de registre (EX18).
• Passaport vigent o targeta d’identitat del seu 

país: original més fotocòpia.

ASSEGURANÇA MÈDICA PER A 
ESTUDIANTS I/O INVESTIGADORS 
DE LA UE 
Si estàs assegurat o cobert per un règim de seguretat 
social públic en el teu país, tens dret a la targeta 
sanitària europea (TSE). Tingues en compte que la 
targeta no cobreix l’assistència sanitària privada o els 
costos per repatriació.
Una vegada arribis, per obtenir l’assistència sanitària 
gratuïta t’has d’adreçar al centre d’assistència 
primària (CAP) més proper al teu domicili i 
presentar la TSE, juntament amb un document 
que acrediti la teva identitat (carnet d’identitat o 
passaport).

2.TRÀMITS PER A INVESTIGADORS O 
ESTUDIANTS NO UE 

Disposes d’un màxim de 30 dies naturals per 
sol·licitar l’autorització d’estada per estudis des de la 
data d’entrada a la Unió Europea. A aquest efecte, és 
imprescindible conservar els bitllets de vol (targeta 
d’embarcament) o que s’obtingui el segell d’entrada a 
les duanes.
Obtenir la tarja d’estada per estudis (TIE). La TIE 
(targeta d’identitat per a estrangers) és una targeta 
d’autorització d’estada temporal vàlida pel temps en 
què durin els estudis a Espanya. Aquesta autorització 
es concedeix per un màxim d’un any acadèmic i 
es renova anualment, sempre que es compleixin 
els requisits que la llei disposa. Aquest document 
regularitza l’estada d’aquells que vagin a romandre a 
Espanya més de 6 mesos i hagin tramitat prèviament 
un visat obert d’estudis.
En entrar a la Unió Europea es disposa d’un màxim 
de 30 dies naturals per sollicitar la.
Tots els documents s’han de presentar en 
llengua oficial (castellà o català); si no és possible, 
s’acceptaran els originals degudament legalitzats 
en altres idiomes que estiguin acompanyats d’una 
traducció jurada.

 UAB documentació 

http://ced.uab.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://sede.administracionespublicas.gob.es/
https://vilauniversitaria.uab.cat
http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/international-welcome-point/tramites-legals-per-a-ciutadans-extracomunitaris-1345680665072.html
https://vilauniversitaria.uab.cat
http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/international-welcome-point/tramites-legals-per-a-ciutadans-extracomunitaris-1345680665072.html
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AUTORITZACIÓ DE TREBALL

Aquells estudiants extracomunitaris que desitgin 
treballar a Espanya i comptin amb una oferta 
laboral poden fer-ho sol·licitant una autorització 
de treball.
En cas de contractació per part del CED, o per 
a més información contacteu amb:

Soco Sancho 
Despatx E2/111 (planta -1)

 +34 93 581 30 60 (213)
  ssancho@ced.uab.es

ASSEGURANÇA MÈDICA PER A

ESTUDIANTS I/O INVESTIGADORS NO UE 

Tots els estudiants com els investigadors o professors 
estrangers que vénen a una universitat catalana han 
d’estar coberts per una assegurança mèdica.

 UAB documentació

Si ets d’un país de fora de l’espai econòmic europeu, 
és convenient que t’informis sobre si hi ha un 
acord mèdic entre la seguretat social del teu país i 
l’espanyola. Si és així, has de tramitar, davant de les 
autoritats competents del teu país, el 
document corresponent que et permeti accedir 
gratuïtament a la xarxa d’assistència sanitària 
pública espanyola.

PROTECCIÓ DE DADES

Per donar compliment a la normativa vigent, quan 
arribis al CED caldrà que omplis els impresos 
de permisos sobre utilització de les teves dades 
personals, dret a la imatge i confidencialitat de les 
dades estadístiques .
Els impresos te’ls facilitaran a la Secretaria del CED.

SISTEMA DE PREVENCIÓ

El CED disposa d’un pla de prevenció laboral i d’un 
pla d’emergències.
Tot el personal contractat ha de realitzar una 
formació específica en seguretat en el lloc de treball.
A la Secretaria del CED us ajudaran a planificar 
aquesta formació.

QUINS TRÀMITS ET CALDRAN FER
PER INICIAR LA TEVA ESTADA AL CED? 

CALENDARI
LABORAL

HORARI

L’atenció de la Secretaria del CED és de 8 a 15 hores.
La vostra jornada laboral es pot desenvolupar de les 8 a les 20 hores.
Si es vol treballar els caps de setmana cal notificar-ho a Secretaria per endavant.

CALENDARI LABORAL

Veure calendari

http://ced.uab.es/
https://vilauniversitaria.uab.cat
http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/international-welcome-point/tramites-legals-per-a-ciutadans-extracomunitaris-1345680665072.html
http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional/international-welcome-point/tramites-legals-per-a-ciutadans-extracomunitaris-1345680665072.html
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=ced.uab.es_9c95rl1to22j87g2omv8ksa2lg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid
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EL TEU LLOC
DE TREBALL*
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*VEURE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN EL PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19

ELS DESPATXOS 

Despatxos individuals o compatits (2 places) amb altre personal investigador.
Personal:   personal investigador postdoc, junior i sènior. 
Ubicació:   plantes 0, 1ª i 2ª
Infraestructura:  taula, cadira ergonòmica, cadira, armari/estanteria, telèfon, book. 

SALA DE BECARIS 

Personal:   personal investigador en estades pre-doctorals. Capacitat per a 14 persones.
 +34 93 58 13 060 (212)

Ubicació:   1er pis
Infraestructura:  taula “office” individual, wifi, cadira ergonòmica, book, armari/estanteria.

NORMES DE CONVIVÈNCIA
• Silenciar telèfons mòbils
• Evitar converses telefòniques o telemàtiques (ex. Skype) dins de l’aula 
• Evitar reunions de treball en el cubiculum de mitjana o llarga durada (10 minuts màxim)
• Evitar converses de grup, especialment les no relacionades amb temes acadèmics
• No consumir aliments (begudes, fruites, snacks permesos)
• No emmagatzemar productes alimenticis peribles
• Guardar els aliments en les neveres del CED
• Escoltar música a baix volum amb audiòfons
• Mantenir l’ordre i la neteja de les taules i llocs comuns

SALA DE REUNIONS 

Ubicació:   1ª planta
Personal:   tot el personal investigador i en formació.
Infraestructura:  una taula de reunions amb capacitat per a 
   12 persones; ordinador (pantalla 55 polzades) 
   amb connexió a Internet.
Reserves:   Eulàlia Camps (secretaria de direcció) 

 +34 93 58 13 060 (229)
  ecamps@ced.uab.es

SALA ÀNGELS TORRENTS

Ubicació:   planta -1
Sala d’actes:  seminaris, conferències, defensa de treballs  
   de recerca
Infraestructura:  capacitat per a un màxim de 60 persones. 
   Disposa d’ordinador amb connexió a internet, 
   projector i pantalla.
Reserves:   Soco Sancho (Formació i Docència) 

 +34 93 58 13 060 (213)
  ssancho@ced.uab.es

http://ced.uab.es/
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LA CUINA, IMPRESSORES I
TRUCADES TELEFÒNIQUES*

IMPRESSORES

Per imprimir, fotocopiar i escanejar disposeu d’impressores situades:

A la biblioteca (planta -1)
Davant de Secretaria (planta 0)
A les plantes 1 i 2 del CED

TRUCADES TELEFÒNIQUES

• Si vols telefonar a una altre despatx o dependència del CED cal marcar 
directament el número de l’extensió telefònica (3 dígits).

• Si vols telefonar a una dependència del campus de la UAB cal marcar primer 
un 0 seguit del número d’extensió (0+quatre dígits).

• Si vols telefonar fora del campus de la UAB cal marcar primer dos 00 seguit 
del número.
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*VEURE MESURES EXTRAORDINÀRIES EN EL PLA DE CONTINGÈNCIA COVID-19

LA CUINA I EL MENJADOR

Si vols compartir la teva estona de dinar, o gaudir d’un moment de calma tot prenent un cafè o un te, disposes 
d’una cuina i d’un menjador a la 2ª planta.
A la teva disposició: te, galetes, sucre, oli, cafè.
Parament de cuina: 1 escalfador d’aigua, 2 neveres, 1 placa vitroceràmica de cocció amb 2 fogons, 2 microones 
i 1 forn.
1 màquina de cafè amb càpsules. Venda de càpsules: secretaria del CED.

NORMES DE LA CUINA
1. No es poden treure coberts, plats, gots o tasses fora del CED.
2. Eviteu acumular estris, gots i tasses als despatxos.
3. Cal netejar, eixugar i desar en el seu lloc els estris de cuina utilitzats.
4. No deixeu menjar acumulat a les neveres.
5. Deixalles: cal llençar-les en els recipients adequats a la vostra disposició (orgànic, vidre, paper i 

plàstic). No deixar deixalles orgàniques en el cubell els divendres a la tarda ni abans de festius o 
vacances.

6. Cal netejar els espais utilitzats (aigüera, taula, fogons) després de fer-los servir.
7. En cas d’avaria o incidència de la infraestructura i estris de la cuina, avisar a Secretaria.

http://ced.uab.es/
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REVISIONS MÈDIQUES,
ALLOTJAMENT I ACTIVITAT FÍSICA
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REVISIONS MÈDIQUES DEL PERSONAL CONTRACTAT

El CED t’ofereix la possibilitat de realitzar una revisió mèdica anual. Adreceu-vos a la Secretaria del CED per 
planificar la vostra revisió mèdica.
En cas de baixa laboral cal que en el termini de 3 dies envieu una còpia del comunicat de baixa mèdica a la 
Secretaria del CED.

VIURE PROP DEL CED

El campus de la UAB ofereix moltes instal·lacions i serveis per a l’allotjament. La Vila Universitària pot 
albergar fins a 2.500 estudiants, professors o personal acadèmic i de serveis. 
La Vila Universitària està situada estratègicament, a 10 minuts caminant de l’edifici CED, i ofereix una gran 
varietat de serveis i prestacions.

 Vila Universitària

Tant a Barcelona com als municipis que envolten la UAB, hi ha una àmplia varietat de pisos disponibles per 
als estudiants i personal investigador per llogar:

Student services (UAB):
 +34 93 581 10 21
  p.s.estudiants@uab.es
 Viure el campus

Altres pàgines web per trobar allotjament prop del CED o a Barcelona:

Habitatge jove (Generalitat de Catalunya)
 +34 93 483 83 92
  info@habitatgejove.com
 Habitatge jove

Barcelona Housing Service for Students (BHSS)
Accommodation for foreign students and Seneca students

Calàbria, 147
 +34 93 483 84 28
  info@bcn-housing-students.com
 BHSS

SERVEI D’ACTIVITAT FÍSICA (SAF)

El SAF ofereix, tant  a les persones abonades com a les usuàries de les instal·lacions esportives de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, un complet i extens repertori d’opcions per a practicar activitat física. 

Avinguda de l’Eix Central, Edifici SAF 3
 +34 93 581 1934
  saf.usuaris@uab.cat
 SAF

http://ced.uab.es/
https://vilauniversitaria.uab.cat
https://vilauniversitaria.uab.cat
http://www.uab.cat/viure/
http://www.uab.cat/viure/
http://www.habitatgejove.com/webv2c/en/index.htm
http://www.habitatgejove.com/webv2c/en/index.htm
http://www.resahousing.com
http://www.resahousing.com
https://vilauniversitaria.uab.cat
http://www.uab.cat/viure/
http://www.habitatgejove.com
http://www.bcn-housing-students.com
http://saf.uab.cat/?id=3&
http://saf.uab.cat/?id=12&sid=jk2na2o4pr14qof80qtv3lujm1&ban=0
http://saf.uab.cat/?id=12&sid=jk2na2o4pr14qof80qtv3lujm1&ban=0
http://saf.uab.cat/?id=12&sid=jk2na2o4pr14qof80qtv3lujm1&ban=0
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SERVEIS I EQUIPAMENTS
AL CAMPUS
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Parada 
Universitat 
Autònoma

Cada 12 minuts

 Tarifes

 Línies i horaris

Parada 
CC. Educació FTI, 
FGC - Eix Central, 

Esc. Postgrau - FGC

Cada 20 minuts

 Tarifes

+

Parada 
Cerdanyola-
Universitat

Cada 30 minuts

 Tarifes

AP-7 sortida 
d’Universitat 

Autònoma

C-58 sortida: 8 
(connecta amb l’AP- 7, 

direcció 
Lleida-Tarragona)

 Googlemaps
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2   Biblioteca de Ciències Socials
3   Escola de Doctorat
     FGC - Univ. Autònoma (S2, S6)
     Rodalies - Cerdanyola Univ. (R7, R8)
     Bus
     Parking
     Bar i restaurant
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     Hotel Campus i Vila Universitària
     Servei d’Activitat Física (SAF)
     Cami de Vianants
     Tren
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http://ced.uab.es/
http://www.uab.cat/web/uab-languages-campus-1345709204777.html
http://www.fgc.net/cat/bitllets_fgc.asp
http://www.fgc.net/cat/bitllets_fgc.asp
http://www.uab.cat/web/amb-autobus/municipis-amb-connexio-directa-1255586670417.html
http://www.uab.cat/web/amb-autobus/municipis-amb-connexio-directa-1255586670417.html
http://www.uab.cat/web/uab-languages-campus-1345709204777.html
http://www.uab.cat/web/amb-autobus/tarifes-1255586670775.htm
http://www.uab.cat/web/amb-autobus/municipis-amb-connexio-directa-1255586670417.html
http://www.uab.cat/web/amb-autobus/tarifes-1255586670775.htm
http://rodalies.gencat.cat/ca/tarifes/servei_rodalia_barcelona/generals/servei_integrat_atm/
http://rodalies.gencat.cat/ca/tarifes/servei_rodalia_barcelona/nomes_rodalies/
http://rodalies.gencat.cat/ca/tarifes/servei_rodalia_barcelona/nomes_rodalies/
https://www.google.com/maps/place/Centre+d'Estudis+Demogràfics+(CED),+Carrer+de+Ca+n’Altayó,+Edifici+E2.+de,+Carrer+Universitat+Autònoma+B,+08193+Bellaterra,+Barcelona/@41.5035371,2.1055635,16z/data=!4m2!3m1!1s0x12a4942acba34adf:0x41bed079f0f07173
https://www.google.com/maps/place/Centre+d'Estudis+Demogràfics+(CED),+Carrer+de+Ca+n’Altayó,+Edifici+E2.+de,+Carrer+Universitat+Autònoma+B,+08193+Bellaterra,+Barcelona/@41.5035371,2.1055635,15z/data=!4m2!3m1!1s0x12a4942acba34adf:0x41bed079f0f07173
https://www.google.com/maps/place/Centre+d'Estudis+Demogràfics+(CED),+Carrer+de+Ca+n’Altayó,+Edifici+E2.+de,+Carrer+Universitat+Autònoma+B,+08193+Bellaterra,+Barcelona/@41.5035371,2.1055635,16z/data=!4m2!3m1!1s0x12a4942acba34adf:0x41bed079f0f07173
http://www.uab.cat/doc/planol_UAB_2017-18
http://rodalies.gencat.cat/ca
http://www.fgc.net/cat/index.asp


Centre d’Estudis Demogràfics 

Carrer de Ca n’Altayó, Edifici E2
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra / Barcelona
SPAIN

 +34 93 5813060
  demog@ced.uab.cat
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http://www.resahousing.com
http://ced.uab.es/
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http://ced.uab.es/
https://twitter.com/CEDemografia
https://www.facebook.com/CEDemografia/
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http://ced.uab.es/
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